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Loviisan avoimet puutarhat 2021 
 
Tämän kesän viimeinen avoin puutarhapäivä Loviisassa on sunnuntaina 8.8. klo 10-17. 
Sekä toukokuussa että kesäkuussa saimme iloksemme vastaanottaa suuren määrän 
puutarhasta innostuneita vierailijoita läheltä ja kauempaakin. Vierailijoita oli ohjeistettu niin, 
että tutustumiskäynti voitiin tehdä turvallisesti, mistä monet antoivat meille kiitosta. 
 
Valitettavasti koronatilanne ei vieläkään ole ohi, mutta noudattamalla turvallisuusohjeita 
toivotamme vierailijat jälleen tutustumaan loppukesän puutarhoihin. Puutarhureilla on ollut 
haastavaa kuumuuden ja kuivuuden vuoksi hoitaa puutarhaa, mutta tyypilliset vanhanajan 
perennat ja pensaat syvällä olevine juurineen ovat kestäneet kuivuuden ja tarjoavat paljon 
katseltavaa. 17 puutarhaa pitää porttinsa auki. Joukossa on myös ennakkotiedoista 
poiketen uusi kohde Kerttulan taidepuutarha Skinnarbyssä. 
 
Sunnuntaina järjestetään kaksi luentoa 
 
Klo 11-12 esitellään Kapteenintie 11 ja Rantatie 4 kulmauksessa TUPAKKAPELTO -
TOWNFARM, joka on perustettu loviisalaisen tuoreen  yhdistyksen Townfarm rf:n 
toimesta. Yhdistys on kylvänyt ensimmäiset siemenet viljelyksilleen entisaikojen 
tupakkapellolle tänä keväänä. Syntymässä on permakulttuurin periaatteiden inspiroima 
hyötypuutarha, jossa viljely tapahtuu luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen ja 
paikallisesta yhteisöstä huolta pitäen. 
 
Townfarmin Tupakkapellon idea syntyi naapuruston aloitteesta tarkoituksena tehdä 
tyhjästä joutomaatontista parempi paikka. Talvella tontilla oli lumiveistoksia, ja kesä 
viljelmät suunniteltiin siten, että sekä ihmiset, että pörriäiset ilahtuvat. Aikoinaan 
Tupakkapellon paikalla on ollut laajoja tupakkaviljelmiä, ja tämä kolmionmuotoinen alue on 
viimeinen muisto entisistä pelloista. 
Luento on kurkistus permakulttuuriseen ajattelutapaan ja keinoihin soveltaa sitä 
inspiraationa omassa puutarhassa. Luento on ruotsinkielinen mutta kysymykset ja 
keskustelu voidaan käydä myös suomeksi ja englanniksi. Esittelijänä toimii luovuuden 
erityisosaaja Sara Bengts. 
 
Klo 13-14 yleisöllä on mahdollisuus tutustua Komendantin puistoon kesällä 2020 
istutettuun OMENAPUUKUJANTEESEEN. Osoite on Puistokatu 2, Loviisa. 
 
Biologi, puutarhuri, fil.lis. Gun-Britt Husberg ja valtiot. maist. Nina Edgren-Henrichson 
kertovat kujanteen historiallisista ja paikallisista omenalajikkeista, siitä miksi on tärkeää 
säilyttää ne ja miten ne säilytetään. Kerrotaan myös omenanviljelyn kulta-ajasta 1800- ja 
1900-lukujen vaihteessa ja esitetään lyhyt demonstraatio silmuttamisesta käytännössä. 
Gun-Britt-Husberg näyttää myös, kuinka toimitaan, kun halutaan identifioida 
omenalajikkeita. Hän on kirjoittanut Omenakirjan, joka on myynnissä luennon aikana. 
Luento pidetään ruotsiksi, mutta keskustelua voi käydä myös suomeksi. 
 
Tarkemmat ohjelmatiedot löytyvät verkkosivuiltamme www.loviisanpuutarhayhdistys.com 
 
Instagram avoimetpuutarhatloviisa 
Facebook avoimetpuutarhatloviisa 

http://www.loviisanpuutarhayhdistys.com/


Öppna trädgårdar i Lovisa 2021 

Den här sommarens sista öppna trädgårdsdag i Lovisa ordnas söndagen den 8.8 kl. 10-
17. Både i maj och juni hade vi glädjen att ta emot många trädgårdsintresserade besökare 
från när och fjärran. Man hade gett anvisningar om hur besöket kunde göras tryggt vilket 
många besökare uppskattade. 

Nu är coronaläget tyvärr inte ännu förbi men genom att följa säkerhetsinstruktionerna 
välkomnar vi gästerna att bekanta sig med sensommarträdgårdarna. Det har varit 
utmanande för trädgårdsinnehavarna att ta hand om trädgården på grund av hettan och 
den långvariga torkan. Men de traditionella perennerna och buskarna har rötterna djupt i 
jorden och bjuder på fin trädgårdsfägring. 17 trädgårdar håller öppet, bland dem Kerttulan 
taidepuutarha i Skinnarby som inte tidigare nämnts i sammanhanget. 

Under söndagen ordnas två föreläsningar 

Kl. 11-12 presenteras TOWNFARM TOBAKSÅKERN som den nygrundade föreningen 
Townfarm rf har grundat vid trekanten Kaptensvägen 11 och Strandvägen 4 i 
Lovisa.Föreningen sådde de allra första fröna våren 2021 på sina odlingar som föreningen 
grundat på den forna tobaksåkern. I planerna finns en nyttoträdgård inspirerad av 
permakulturens principer där odlandet sker med vördnad om naturens mångfald och 
människors välmående. 

Idén om Tobaksåkern föddes ur ett granninitiativ med syfte att göra en outnyttjad tomt till 
en bättre plats. På vintern fanns på platsen snöskulpturer och sommarens odlingar 
planeras så att både människorna och pollinerarna blir glada. På sin tid fanns på stället 
omfattande tobaksodlingar och den här triangeln är det sista minnet av de här forna 
åkrarna. 
 
Föreläsningen är en titt på permakulturens tankeredskap och hur du kan använda dem 
som inspiration i din trädgård. Föreläsningen på svenska men frågor och diskussion också 
på finska och engelska. Som inspiratör fungerar kreativitetskonsult Sara Bengts. 
 
Kl. 13-14 har publiken möjlighet att bekanta sig med ÄPPELTRÄDSALLEN som 
planterades sommaren 2020 i Kommendantsparken, Parkvägen 2, Lovisa.  
Biologen, trädgårdsmästaren, fil.lic. Gun-Britt Husberg och pol. mag. Nina Edgren-
Henrichson berättar om de historiska och lokala sorterna i äppelallén, om varför historiska 
sorter är viktiga att bevara och om hur man bevarar dem samt om äppelodlingens 
guldålder kring sekelskiftet 1900. Därtill en kort demonstration om okulering. Gun-Britt 
Husberg visar också hur man går till väga då man ska försöka identifiera en äppelsort. 
Hon har skrivit en Äppelbok, som finns till salu under föreläsningen. Föreläsningen på 
svenska men frågor och diskussion också på finska. 
 
Mera information hittar man på vår webbplats www.loviisanpuutarhayhdistys.com 
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